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Profiel nr.
104590

Onderneming in refurbished computers en
apparatuur
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

ICT-Dienstverlening

IT Hardware

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 100.000 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Deze onderneming is als zelfstandig bedrijfsonderdeel al meer dan 5 jaar actief in het verkopen van
refurbished pc's, laptops en monitoren. Vanuit de vraag van eigen klanten werd een marktvraag
geïdentificeerd waaruit dit bedrijfsonderdeel is ontstaan. Het betreft een onderneming dat geheel
onder eigen naam en branding opereert en via een moderne en uitstekend gewaardeerde webshop
de klanten bedient.
Omdat de huidige eigenaar zich wil focussen op de andere bedrijfsonderdelen, is besloten deze
onderneming met verkoop van refurbished laptops, pc's en monitoren te verkopen.
Onderneming in verkoop van refurbished laptops, pc's en monitoren.

Onderscheidend vermogen
Op de verkoop van de producten zitten hoge marges en zijn er weinig retouren. Een groot deel van de
klanten zijn terugkerend en genereren meer dan 60% van de omzet. Het grootste deel van de omzet
wordt gerealiseerd door zakelijke klanten. De verkoop gaat via de webshop die zeer hoog
gewaardeerd wordt met uitmuntende reviews.

Overig
Het huidige product portfolio bestaat uit een aantal merken waardoor verdere groei door uitbreiding
van het assortiment tot de mogelijkheden behoort. De vraagprijs is exclusief de voorraad waarvan de
prijs op het moment van de verkoop wordt bepaald.
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